Segon seminari de treball
L’educació per al desenvolupament en els estudis de grau.
Construint una universitat crítica i compromesa
9 de juliol 2015, de 09:30 a 14:15h
Sala Polivalent Edifici Mercè Rodoreda
Campus de la Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra
C/ Ramon Trias Fargas 25 – 27. Barcelona

Presentació
El 15 de gener de 2015 es va celebrar a Barcelona el primer seminari de treball
"L'educació per al desenvolupament en els estudis de grau. Construint una universitat
crítica i compromesa", que va reunir més de 40 professionals procedents de les diferents
universitats públiques catalanes, d'entitats amb expertesa en EpD i d’altres agents afins
amb trajectòria en l’àmbit de l’educació superior.
En síntesi, la primera jornada va permetre discutir i apuntar de manera participativa
possibles estratègies cap a la integració d’un enfocament d’educació crítica en els estudis
de grau, així com l’intercanvi d’experiències curriculars innovadores en aquest camp. Les
persones participants van realitzar una anàlisi dels elements que afavoreixen i dificulten la
incorporació de les perspectives de l’EpD en l'educació formal universitària, i van elaborar
un primer llistat de recomanacions que prenem com a referència per avançar en la
definició de línies d’acció més concretes.
Així doncs, partint dels resultats anteriors i amb l’objectiu de donar continuïtat a l'espai, des
de la Fundació Autònoma Solidària proposem la realització d’un segon seminari que ens
permeti fer un pas endavant cap a la concreció i la priorització de propostes d'actuació,
dins d'una lògica de procés participatiu i d’articulació d’una xarxa catalana conformada per
agents universitaris i socials. Prèviament, es presentarà una diagnosi sobre l'estat actual
de l'EpD a les nostres universitats i s'integraran en l'exercici els aprenentatges
d'experiències afins i les potencialitats d’iniciatives paral·leles que es posen marxa.
La jornada està organitzada amb la col·laboració de la UPF Solidària, l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques, EduAlter i el Projecte GDEE de la UPC. Forma part del
projecte “Impulsant l’educació per al desenvolupament en l’actual context universitari”, que
compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació
per al Desenvolupament.

Objectius
Presentar la diagnosi “L’EpD a la Universitat. Impulsant l’educació crítica i
compromesa als estudis de grau”, sobre l’estat d’implementació, possibilitats i
estratègies a les universitats públiques catalanes.

Introduir nous elements que esdevinguin útils per a la definició de propostes
d'actuació, a partir del coneixement i la discussió d'iniciatives complementàries
liderades per actors implicats en l'espai de treball.
Definir línies d’acció i articular propostes concretes que afavoreixin la integració de
les perspectives de l’EpD en l’àmbit formal universitari, partint dels exercicis de
reflexió i les recomanacions apuntades anteriorment.

Metodologia
El seminari es durà a terme en format tancat, amb la participació d’aproximadament 40
persones provinents de diferents sectors: professorat universitari, personal tècnic i de
direcció de les oficines de cooperació de les universitats públiques catalanes, d’entitats
amb expertesa en EpD i de l’administració pública, entre d’altres.
Es realitzarà durant un matí, mitjançant exercicis participatius de discussió i treball en
grups. La facilitació anirà a càrrec de l’equip tècnic de la FAS.

Programa
09:30h: Benvinguda i presentació de les persones participants
10:00h: Presentació de la diagnosi “L'EpD a la Universitat”
10:45h: Concreció de propostes d’actuació (eixos polític i pedagògic)
Part 1: Coneixement i discussió d'experiències complementàries:
a) Eix polític: institucionalitzar l’EpD en la política universitària
Resultats del Projecte GDEE – UPC, amb Agustí Pérez Foguet
Nou Grup d'EpD – ACUP, amb Nadja Gmelch
b) Eix pedagògic: facilitar la introducció de l’EpD a l’aula universitària
Banc de recursos EpD i Universitat, amb EduAlter
11:15h: Pausa – cafè (Vestíbul Sala Polivalent)
11:45h: Concreció de propostes d'actuació (eixos polític i pedagògic)
Part 2: Definició i desenvolupament de les propostes
12:30h: Posada en comú i priorització de propostes
13:30h: Discussió oberta: continuïtat i organització
14:00h: Avaluació i cloenda del seminari
14:30h: Dinar (Restaurant de l'Edifici Jaume I)

Organitza:

Amb la col·laboració de:

